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Artikkelen prllver a kartlegge montasjebyggingens stilling i 1985 samme"lignet med andre IbY!!!Iemetoder. De
viktigste hendelser som har fl/lrt til at industriell bygging har oPillladd derma posisjon, ar ogsa tatt med.
Utviklingen for smahusbygging behandles ikke. Det ar b",kt data wa 'iolffikjellige Iledriftars og institusjoners
forsknings· og utvikiingsavdelinger.

Relativt byggevoium
Idette studiet av montasjebyggeriets
stilling i dag (1985) vii vi ta utgangspunkt i relativt byggevolum. Innen
forskjellige byggtyper vii vi sammenligne
pyggematers relative andel (p~ basis av
antall m 2 grunriflatel. En grafisk over·
sikt over dette er vist i figur 1, med tre
forskjellige byggemater. Denne oppdelingen bruker vi for a plasere bygg
med samme prefabrikasjonsgrad i samme gruppe. Dette mener vi a ha
appnadd naksa enkelt ved a ta utgangspunk~ i ba:resystemets produksjonsmate.
Byggemiite 1

I denne byggem~hen st¢pes b<eresystemet pa stedet. PI! figur 1 har vi valgt a
dele dette valumet igjen ita. Oppdelingen er foretatt ut fra maten byggeprosessen er organisert pit Det skraverte
feltet representerer det valum av typehus sam st0pes pa stedet. Denne
utviklingen begynte far fullt i siste
halvdel av 1970-arene med det farm~1 ~
presse ned prisene. Entrepren0rer tilbyr
typehus tilpasset de forskalingssystemer
de har til radighet. Resten av diagram~
met antyder hvor stor del av det totale
volum sam prosjekteres i hvert en kelt
tillelle.
Byggemiite 2

Bceresystemet er her en kombinasjon
av bygningsdeler st0pt pa stedet ag
prefabrikerte elementer. Her har vi gjort
unntak fra den generelle inndelingsmate"n (klassifisering bare ut fra breresystemetl. Ett bygg moo b",resystem st0pt
pa stedet, men med ikl<e-brerende
prefabrikerte fasadeelementer, indre
skillevegger, trapper osv. er tatt med
her. Ett bygg med bare prelabrikerte

fasadeelementer ag trapper h¢rer med
til byggem~te 1.
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Byggemiite 3
IHOUSTlU

Ved de nne byggem~ten best~r b"'resystemet av prefabrikerte elementer. Vi
ma dag iegge til at et bygg med
vindavstivning st0pt pa stedet ags~ kan
h0re med under byggemate 3. Farutsetningen for dette er at vindavstivningen
opptar lite av gravitasjanskreftene. For a
kunne studere denne formen Iitt mermere har vi i figur 1 delt den opp i fire.
Oppdelingen er foretatt ut fra elementenes utseende og produksjonsmate. I
punkt a bestar hoveddelen ay bceresystemet av "skreddersydde" elementer.
(Elementers dimensjoner bestemmes i
hvert enkelt tillelle.1 I punkt b bestar
den av standardiserte s0yler dragere og
etasjeskillere, i punkt c ay standardiserte
bcerende veggelementer og etasjeskillere
(boksenheter for vatrammene er inkludert i denne byggeformenl, ag i punkt d
av bokselementer.
I gruppen standardiserte elementer
kommer aile elementtyper sam er
standardiserte for hele bransjen pluss de
elementer sam fabrikantene bruker i
sine typehus.
Vi b0r vel ogsa legge til at byggemate
1 i flere til feller benytter seg av
prefabrikerte elementer. Det gjelder
s~r1ig for trapper ag fasader.
Diagrammene i figur 1 blbr sees pa
sam indi kasjaner siden grensen mellam
byggematene il<ke er skarp.
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Av figur 1 ser vi at ca 50 % ay
appf0rte bygg er rene elementbygg. I
tiIIegg kammer aile de prefabrikerte
elementene sam brul<es ved de to andre
byggematene_ Dette er en mangedabling
av det sam ble bygd med elementer for
bare 10-15 ar siden. I slutten av
eD-arene og i begynnelsen av 7D-arene
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Fig. 1. Relarivt byggevolum for forskjelligfJ
byggem'rer i 1985.
Tegnforklaring:
1 Strolpt p1i stedel
2 Kombinasjon stlil'lpt pA stedet/profab.
3 Prefab. elementer
38 Spesislelementer
3b BclBre~stem av standard s~yler. bjBlkBr og
dekker
3c BclBresystem av standard veggelBmenter og
dekker
3d Volumonheter (bokser·rum)

var det vesentlig industribygg sam ble
oppf0rt i elementer.
De f1este elementer sam brukes i dag,
er standardiserte. Standardene er utarbeidet av bransjeorganisasjonene for
lette produksjonen og for a forenkle
prosjekteringen av elementbygg. For

a

10-15 ar siden var elementene i det alt
vesentlige ikke standardiserte.
Nedenfor er de forskjellige byggtyper
kart kommentert.
Industribygg
Det er industrien sam bygger mest
med prefabrikerte elementer. For dem
sam har fulgt utviklingen innen byggebransjen de siste 10-20 ~r, er detle ikke
noen overraskelse. Industrien benyttet
seg allerede f0rst j 1970·arene for en
stor del av elementer. Denne byggefarmen sparte mye tid. I tillegg hadde
industrien lettere enn andre grupper for
a akseptere denne sam fullverdig.
Antagelig fordi de selv benyttet seg av
de samme prinsipper sam bygningsbransjen s~ farsiktig pnDvde A trekke
nytte avo
Det er seerlig standardiserte elementer sam s¢yler, dragere og etasjeskillere
sam benyttes. Ved bruk av slike
elementtypl!r er det mulig ~ prosjektere
bygg med stor fleksibilitet. Detle er i
dag n0dvendig siden industrien gjennomsnittlig trenger :I forandre eller
utvide praduksjonsenhetene hvert 4-6
Ar.
Grunnen til at en relativ star del av
industrienhetene fremdeles st0pes pa
stedet, er den uensartethet mange slike
bygg har.

Skoler
Over halvdelen av aile skoler bygges
med prefabrikerte elementer. Utviklingen mot bruk av prefabrikerte elementer
i skoler tok for alvar til i begynnelsen av
7Q.~rene. De f0rste elementskoler ble
hovedsakelig bygd ut fra 0nsket om
mest mulig fleksible byggverk.
Mest brukt i skoler er de element·
typer som former et Apent bygg (s0yler,
dragere og etasjeskillere).
Prefabrikasjonsgraden i byggemate 2
er meget h0Y. (Med prefabrikasjonsgrad
mener vi forholdet mellom arbeidstid i
fabrikk og pA byggeplass.l
Figuren viser agsA at en star del av de
skoler som st0pes pa stedet, er typehus.

Kontorbygg
For kontorbygg startet elementbyg·
gingen litt senere enn for industribygg
og skoler. Tildels brukes ogd andre
typer elementer. I kontorbygg benyttes

det mye skreddersydde elementer og
standardiserte veggelementer. P~ grunn
av spesielle krav til st0rre kantarbygg
stl/)pes mange av dem pa stedet. Dette er
ags:l grunnen til at prefabrikasjansgraden i byggem~te 2 er lav. Men pa tross
av at kontorbygg til en viss grad er
manumentalbygg, prefabrikeres ca halvparten av dem. De sma kantarbygg har
en h<!lyere prefabrikasjansgrad enn de
store og de bygges i fA etasjer.

Boligblokker
Det er mange grunner til at prefabri·
kerte elementer blir brukt sa mye sam
de gj<!lr i dag. Mange av disse faktorene
har frembragt en generell bruk av
prefabrikerte elementer. Men for baliger
har utviklingen tatt en litt annen retning
enn for de andre hustyper. B~resyste
met for baliger egner seg meget gadt for
standardisering. Dette fordi kravene til
blant annet fleksibilitet bare m~ oppfyl·
les innenfor en Iiten enhet (hver
leilighet). Vi begynte noksa tidlig ~
bygge en del leiligheter med ba!rende
veggelementer. Disse elementenes pre~
fabrikasjansgrad var for lay til at den
hadde 0konomiske fordeler fremfor
kanstruksjoner st0pt pa stedet. Bestre·
belsene for a presse ned prisene for slike
bygg f0rte tidlig til at firmaer tilb0d
typehus st0pt pA stedet. Bruken av
prefabrikerte elementer i baliger skj~t
f¢rst fart efter at elementer og elementsystemer med hrtly prefabrikasjonsgrad
kom pa markedet. Utvikling og produk·
sjon av disse har krevd store kapital·
investeringer. Sa det var f¢rst da
muligheten for dette forela at prefabri·
kasjonen av boliger tok seg opp. P~
dette punkt er forskjellen mellom
utviklingen i Norge og flere andre land
st0rst. I naen land favariserte myndighetene boligbygging med prefabrikerte
clementer relativt tidlig. Derfor or
utvikl ingen av de svstemer ag materialsr
sam blir brukt i slutten av 60-arene og i
begynnelsen av 70·arene, f0rt meget
langt. Men dette har igjen f0rt til at
utviklingen til en viss grad har lAst seg i
en forutbestemt bane. Introduksjan av
nye elementer i Norge har bestandig
veert et resultat av konkurranse. Dette er
grunnen til at de bokselementer sam
brukes i Norge, er BV annen karakter enn
f.eks. i 0st·Europa. I Norge bruker vi
mye mere aluminium, tre og plast.
Den samme utviklingen har ogsA f0rt
til at Norge bygger forholdsvis flere

boliger med s0yler, dragere og dekk·
elementer enn mange andre land.
Denne utviklingen har ikke bare v~rt
til fordel for oss. Pa boligmarkedet
finnes det i dag Hi bedrifter. Disse er
store, og de utkankurrerer de mindre
lett, pga. den store kapitalinvestering
sam ma til for en rasjonell 09
¢konamisk praduksjan.
De elementtyper sam fiones er deler
av st<!lrre systemer. Derfar kan de
vanskelig kombineres. F01gelig er marke-·.
det blitt oppstykket i mange sma
delmarkeder istedenfor si:Jmlet i ett
start.
Sykehus
Til sykehus bruker vi om trent like
mye elementer sam til baliger. Den
eneste forskjellen er at sykehusene
bygges mere med elementer sam danner
apne bygg (bruker s0yler, dragere).
Pa grunn av de mange spesielle krav
til sykehus st0pes st¢rre eller mindre
deler av bCEresystemet til de f1este av
dem pa stedet.

Faktorer som har innvirket pA brl\ken av
prefabrikerte elementer
Det er flere grunner til at prefabrikerte elementer er blitt mer ag mer
brukt i de siste arene.' Vi vil kart
kommentere noen av demo Her er det
utviklingen i de siste 10-15 arene vi tar
for ass.
Tidlig i 70-arene var det vesentlig
industribygg sam hie prefabrikert. En
del boligblokker, noen kontorbygg
(scerlig i forbindelse med pradu ksjonsenheter), ag noen fa skoler ble ogsa
bygd av prefabrikerte elementer. Foruten disse helt prefabrikerte byggene ble
det brukt mange slags elementer i aile
hustvper. Av st<!lrre elementer ble
fasadeelementer og trapper mve brukt.
Elementbyggenes
prefabrikasjonsgrad
var i 1970 lav, 09 elementene kunne far
en star del betegnes sam skreddersydde.
I mange land har utviklingen mot
prefahrikerte elementer veert styrt av
myndighetene. Styringen har f.eks.
foregatt ved at prosjekter har blitt
0remerket for bygging med elementer
fra en bestemt fabrikk eller gruppe av
fabrikker. I Norge er det fa offentlige
tiltak som har fatt vesentlig innflytelse
p~ utviklingen. Det tiltak som antagelig
har hatt st0rst betydning, er at de
tekniske skolene tidlig i 7Q.~rene tok
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